
การบริหารงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long Term Care : LTC )

ปีงบประมาณ 2561

สุวิมล   สุขเกษม สปสช.เขต 4 สระบุรี
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เพื่อใหผู้้สูงอายุ  60 ปีขึ้นไป สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีภาวะพึ่งพิง 
(กลุ่มติดบ้านติดเตียง) ได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยง
กับบริการทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์

ผู้มีสิทธิขอรับบริการ 

1.ผู้สูงอายทุี่มีอายุ 60 ปี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติดเตียง) คะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามดัชนีบาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน
3.ไม่ได้รับงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูผู้พิการ,กองทุนจิตเวชและกองทุนการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ( Palliative Care)



กรอบการบริหารคา่บริการสาธารณสุขส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพงิปี 2561
(จ านวน 1,159 ล้านบาท) POP (ผสอ.สิทธิ์ UC) = 193,200 คน



แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายคา่ใช้จ่าย 
กรอบการบริหารคา่ใช้จ่าย ขอบเขตการด าเนนิงาน/คลอบคลุมบรกิาร

1. ค่าบริการฯจ านวน 150 ลบ. จ่าย
แบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจ าใน
พื้นที่ (ยกเว้นพื้นที่ สปสช.เขต 13
กทม.) เฉลี่ยแห่งละ 100,000 บาท

1.1 จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับ อปท.ด าเนินการคัดกรองผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง
ตามแบบประเมิน ADL index เพ่ือแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงออกเป็น 4 กลุ่มและ
ประเมินความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข (ชุดสิทธิประโยชน์และอัตรา
ค่าชดเชยค่าบริการฯ และจัดท าเป็นแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อไป

1.2 จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้งรับส่งต่อในกรณีที่ต้องให้บริการในหน่วยบริการ



แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายคา่ใช้จ่าย 
กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ขอบเขตการด าเนินงาน/คลอบคลุมบริการ

2.ค่าบริการฯจ านวน 984.2 ลบ. จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เข้าร่วมด าเนินการ
ดูแลระยะยาวฯ  ในอัตรา 5,000 บาท/คน/ปี

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าบริการฯจ านวน 25 ล้านบาท จัดสรรส าหรับ สปสช.เขต
13 กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการดูแล
ระยะยาวฯส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่มีภาวะพึ่งพิงตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก าหนดร่วมกับ 
กรุงเทพมหานคร 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก าหนดร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ส ำนักงำนฯ สำมำรถปรับเกลี่ยเงินระหว่ำงประเภทบริกำรข้อ 1 ถึง 3 ได้ตำมผลงำนบริกำรที่เกิดขึ้นจริง



เฉพาะ อปท. ใหม่ที่เป็นพื้นที่ด าเนินงาน LTC ในปี 61 ให้ส่งหนังสือแสดงความจ านงเข้าร่วมด าเนินงาน และบัญชีเงินฝาก ธกส.ชื่อ “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (....

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” ให้กับ สปสช.เขต เพื่อรวบรวมส่งให้ สปสช.ส่วนกลาง เตรียมการจัดสรรงบประมาณ

(ภายใน ต.ค. 2560)

สปสช. ส่วนกลางโอนงบ LTC เข้า“บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (....ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง” ตามจ านวนผู้สูงอายุที่

ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต ในอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี และ สปสช.เขต แจ้งการโอนงบให้กับ อปท. ในพื้นที่ด าเนินงาน  (ภายใน ม.ค. 61)

หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับ อปท. จัดท าข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ และสรุปแผนการดูแลรายบุคคล 
(CP) พร้อมค่าบริการเหมาจ่าย/ราย/ปีตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 (กรณีศูนย์ฯควรจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำรฯแนบ

กำรจัดท ำข้อเสนอ)เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (คณะอนุกรรมการ LTC) (ก.พ.- มี.ค. 61)

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ/แจ้งกลับ
ให้แก้ไข

แจ้งคณะกรรมการกองทุนฯท้องถิ่นทราบและ
พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการ LTC พิจารณาข้อเสนอ
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ และ
CP เพื่อสนับสนุนค่า ใช้จ่ายบริการดูแล
ระยะยาวฯ ตามประกาศคณะกรรมการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมข้อ   7/1

(ก.พ.- มี.ค 61)

อปท. จัดท าข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ
กับหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์ฯและสนับสนุนค่าบริการ LTC หรืองบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตาม CP ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ (ภายในมี.ค.61)

หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์ฯ ให้บริการตาม CP โดย CM จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล มอบหมายให้ CG ปฏิบัติงาน (ภายในมี.ค.61)

ขั้นตอนการโอน
LTC(เหมาจ่าย 

5,000 บาท/ราย/
ปี)ให้กับ
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ



สถานการณ์การด าเนินงาน
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง( Long Term Care)
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี



ผลการด าเนินงาน LTC สปสช.เขต 4
ปีงบประมาณ 2559 - 2560

รายการ ปี 2559 ปี 2560 รวม

อปท.ในพื้นที่ด ำเนินงำน LTC 143 แห่ง 220 แห่ง 363 แห่ง

ผสอ.กลุ่มติดบ้ำนติดเตียง 5,597 รำย 5,607 รำย 11,204 รำย

กำรจัดสรร
งบประมำณ*5000

27,985,000 บ. 28,035,000 บ. 56,020,000 บ.



การด าเนินงานกองทุน LTC  ปีงบประมาณ 2559 - 2561

จังหวัด อปท. ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม ร้อยละ

นครนายก 45 8 26 11 45 100
นนทบุรี 45 10 12 23 45 100
ปทุมธานี 63 13 10 12 35 55.55

พระนครศรอียุธยา 157 25 54 48 127 80.89
ลพบุรี 125 25 40 46 111 88.80
สระบุรี 108 20 43 14 77 71.29
สิงห์บุรี 41 20 21 ครบทั้งจังหวัด 41 100
อ่างทอง 64 22 14 15 51 79.68

รวม 648 143 220 169 532 82.09

ข้อมูล ณ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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ความคืบหน้าการโอนงบ LTC ของอปท.ปี 59 ให้หน่วยจัดบริการ จ าแนกรายเขต เดือน มกราคม 2561

แหล่งข้อมูล : ธกส. ณ 31 ม.ค .61

เขต อปท.ปี59
(แห่ง)

รวม
งบประมาณ

จัดสรร ในอปท.
พท.ปี59

(บ.)

เบิกจ่ายจากอปท.ให้
หน่วยจัดบริการ

(บ.)

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
(%)

คงเหลือ
(บ.)

ร้อยละ
งบ

คงเหลือ
(%)

จ านวนอปท.ที่
มีการโอน

ร้อยละอปท.ที่
โอนเทียบ
เป้าหมาย

(%)

จ านวนอปท.
ที่ไม่มีการโอน

(แห่ง)

ร้อยละ
อปท.ที่ไม่
โอนเทียบ
เป้าหมาย

(%)

01 155 37,470,000 15,798,454.42 42.2 21,671,546 57.8 117 75.48 38 24.52
02 129 29,315,000 14,898,887.07 50.8 14,416,113 49.2 116 89.92 13 10.08
03 102 19,355,000 9,654,071.51 49.9 9,700,928 50.1 70 68.63 32 31.37
04 143 34,780,000 11,259,279.90 32.4 23,520,720 67.6 67 46.85 76 53.15
05 114 24,470,000 8,357,864.80 34.2 16,112,135 65.8 50 43.86 64 56.14
06 197 48,185,000 15,396,510.67 32.0 32,788,489 68.0 106 53.81 91 46.19
07 145 83,935,000 41,023,354.77 48.9 42,911,645 51.1 127 87.59 18 12.41
08 112 25,820,000 17,104,974.78 66.2 8,715,025 33.8 94 83.93 18 16.07
09 258 53,960,000 47,130,623.00 87.3 6,829,377 12.7 258 100.00 0 0.00
10 150 60,155,000 27,704,611.61 46.1 32,450,388 53.9 106 70.67 44 29.33
11 146 40,695,000 9,671,181.41 23.8 31,023,819 76.2 79 54.11 67 45.89
12 101 21,585,000 8,707,562.48 40.3 12,877,438 59.7 72 71.29 29 28.71

รวม 1-12 1752 479,725,000 226,707,376.42 47.3 253,017,623.58 52.7 1,262 72.03 490 27.97



ที่มา : รายงานการติดตามอปท.ที่ยังไม่โอนงบให้หน่วยจัดบริการ บัญชี ธกส.เดือน ม.ค. 61

นครนายก นนทบรุี ปทมุธานี อยธุยา ลพบรุี สระบรุี สงิหบ์รุี อา่งทอง รวม

อปท.
ไมโ่อน

7 7 8 22 9 9 2 12 76

อปท.
ทัง้หมด

8 10 13 25 25 20 20 22 143

8
10 13

25

25
20

20

22 143

7
7 8

22

9
9

2

12 76
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100%

อปท.
ทัง้หมด

อปท.
ไมโ่อน

ตารางแสดง : จ านวนอปท.ที่เข้ารว่มด าเนินการ LTC และยังไม่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ
ปีงบประมาณ 2559

87.5 % 70 % 61.54 % 88 % 36 % 45 % 10 % 54.55 % 53.15 %



สปสช.เขต 4 ส่งแบบติดตามผลการด าเนินงาน อปท.ที่ร่วมด าเนินงานLTC
ในปีงบประมาณ 2559 และยังไม่มีการโอนเงิน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2561

จังหวัด
อปท.ที่
ยังไม่

โอนเงิน

ส่ง
แบบ
ตอบ
กลับ

ประเภทหน่วยจัดบริการ ยังไม่ได้
จัดตั้ง

คณะอนุ
LTC

ไม่ส่ง
CP

ปรับ
CP

อนุมัติ
CP

จ านวน 
CM/CG

โอนเงินแล้ว
อยู่ระหว่าง
การโอน

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ไม่มี
หน่วยรับ
จัดบริการ

หน่วย
บริการ

ศูนย์พัฒนาฯ

นครนายก 7 2 2 2 1 1 2/9 2
นนทบุรี 7 5 4 1 4 2 3 33/130 5
ปทุมธานี 8 2 2 1 1 1 5/26 2

พระนครศรีอยุธยา 22 13 1 11 1 4 11 2 23/137 1 2 10
ลพบุรี 9 5 1 2 2 3 3 2 6/23 1 2 2
สระบุรี 9 0
สิงห์บุรี 2 3 1 1 1 1 2 1 5/39 1 2
อ่างทอง 12 5 5 1 4 1 11/48 1 4

รวม 76 35 3 27 5 16 24 9 2 78/372 4 4 27
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ความคืบหน้าการโอนงบ LTC ของอปท.ปี 60 ให้หน่วยจัดบริการ จ าแนกรายเขต เดือน มกราคม 2561
เขต จ านวนอปท.

ใหม่ปี 60
(แห่ง)

งบประมาณจัดสรร
(บ.)

เบิกจ่ายจากอปท.ให้หน่วย
จัดบริการ (บ.)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

(%)

คงเหลือ
(บ.)

ร้อยละ
งบคงเหลือ

(%)

จ านวนอปท.ที่มี
การโอน (แห่ง)

ร้อยละ
อปท.ที่โอน

เทียบ
เป้าหมาย

(%)

จ านวนอปท.
ที่ยังไม่โอน

ร้อยละอปท.ที่
ยังไม่โอนเทียบ

เป้าหมาย
(%)

01 259 36,300,000 13,474,313.73 37.12 22,825,686 62.88 123 47.49 136 52.51
02 161 21,535,000 10,269,042.86 47.69 11,265,957 52.31 113 70.19 48 29.81
03 150 24,745,000 7,102,389.53 28.70 17,642,610 71.30 61 40.67 89 59.33
04 220 28,890,000 6,126,416.81 21.21 22,763,583 78.79 61 27.73 159 72.27
05 90 11,730,000 2,197,618.75 18.74 9,532,381 81.26 27 30.00 63 70.00
06 106 20,330,000 2,846,700.00 14.00 17,483,300 86.00 32 30.19 74 69.81
07 254 59,805,000 17,842,964.62 29.84 41,962,035 70.16 130 51.18 124 48.82
08 341 40,545,000 9,705,900.00 23.94 30,839,100 76.06 84 24.63 257 75.37
09 379 66,170,000 44,490,065.27 67.24 21,679,935 32.76 312 82.32 67 17.68
10 287 63,350,000 22,407,211.52 35.37 40,942,788 64.63 128 44.60 159 55.40
11 120 16,100,000 1,036,860.00 6.44 15,063,140 93.56 10 8.33 110 91.67
12 155 18,480,000 2,028,338.25 10.98 16,451,662 89.02 30 19.35 125 80.65

รวม 1-12 2,522 407,980,000 139,527,821.34 34.20 268,452,179 65.80 1111 44.05 1,411 55.95
13 - 16,500,000 16,500,000 100.00 - -

รวม 1-13 2,522 424,480,000 156,027,821.34 36.76 268,452,179 63.24 1111 44.05 1,411 55.95

แหล่งข้อมูล : ธกส. ณ 31 ม.ค .61



ที่มา : รายงานการติดตามอปท.ที่ยังไม่โอนงบบัญชี ธกส.เดือน ม.ค. 2561

นครนายก นนทบรุี ปทมุธานี อยธุยา ลพบรุี สระบรุี สงิหบ์รุี อา่งทอง รวม

อปท.
ไมโ่อน

22 12 8 44 29 30 2 12 159

อปท.
ทัง้หมด

26 12 10 54 40 43 21 14 220

26
12

10 54 40 43

21

14
220

22
12

8 44 29 30

2

12
159
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80%

90%

100%

อปท.
ทัง้หมด

อปท.
ไมโ่อน

ตารางแสดง : จ านวนอปท.ที่เข้ารว่มด าเนินการ LTC และยังไม่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ
ปีงบประมาณ 2560

84.62 % 100 % 80 % 81.48 % 72.50 % 69.77 % 9.52 % 85.71 % 72.27 %



สปสช.เขต 4 ส่งแบบติดตามผลการด าเนินงาน อปท.ที่ร่วมด าเนินงานLTC
ในปีงบประมาณ 2560 และยังไม่มีการโอนเงิน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2561

จังหวัด
อปท.ที่
ยังไม่

โอนเงิน

ส่ง
แบบ
ตอบ
กลับ

ประเภทหน่วยจัดบริการ ยังไม่ได้
จัดตั้ง

คณะอนุ
LTC

ไม่ส่ง
CP

ปรับ
CP

อนุมัติ
CP

จ านวน 
CM/CG

โอนเงินแล้ว
อยู่ระหว่าง
การโอน

ยังไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ไม่มี
หน่วยรับ
จัดบริการ

หน่วย
บริการ

ศูนย์พัฒนาฯ

นครนายก 22 10 10 7 8 2 16/54 10
นนทบุรี 12 5 5 1 3 1 1 18/85 5
ปทุมธานี 8 5 1 4 2 2 2 1 15/34 1 4

พระนครศรีอยุธยา 44 14 14 6 9 2 3 19/87 1 2 11
ลพบุรี 29 12 11 1 7 8 4 22/99 2 1 9
สระบุรี 30 2 1 1 1 1 1 4/4 2
สิงห์บุรี 2 0
อ่างทอง 12 3 3 1 2 1 4/16 3

รวม 159 51 1 48 2 25 33 9 9 98/379 4 3 44



ขั้นตอนการบริหารจัดการ
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง( Long Term Care)



ขั้นเตรียมการด าเนินงาน LTC 
หน่วยจัดบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.มอบหมำยจนท.รับผิดชอบงำน LTC ภำยใต้กำรก ำกับของ
หัวหน้ำหน่วยบรกิำร พร้อมระบุโครงกำรในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของหน่วยบริกำร

1.ประสำนงำนขอข้อมูลจำกหน่วยบริกำร
ได้แก่ ข้อมูลผู้สูงอำยุ,ข้อมูล CMและCG

2.จัดให้มีผู้จัดกำรระบบ LTC หรือ Care Manager ที่ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง ของกรมอนำมัย

2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร LTC
(ตำมประกำศฯพ.ศ.2557 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)

3.จัดให้มีผู้ช่วยเหลือผู้สูงอำยทุี่มีภำวะพึ่งพิงหรือ care
Giver ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมง ของกรมอนำมัย

3.เปิดบัญชีเงินฝำกกับ ธ.ก.ส

4.ส ำรวจและจ ำแนกผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึ่งพงิ ตำมแบบประเมิน
ADL พร้อมจ ำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม

4.จัดหำหรือจัดเตรียมหน่วยจัดบริกำรตำมประกำศฯ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

5.จัดท ำแผนกำรดูแลรำยบุคคล ( Care Plan) ตำมชุดสิทธิ
ประโยชน์

5.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรLTC เพื่อก ำหนดอัตรำ
ชดเชยค่ำบริกำรและค่ำชดเชย CG (ครั้งที่ 1)



ขั้นตอนด าเนินงาน LTC 
หน่วยจัดบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.หน่วยจัดบริกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรและแผนกำรดูแล
( Care Plan) ภำพรวมและรำยบุคคล ระยะเวลำ 1 ปี พร้อม
ระบุค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

1.จัดประชุมเพื่อพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรและแผนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุของคณะอนุกรรมกำร (ครั้งที่ 2)

2.ส่งเอกสำรข้อเสนอโครงกำร พร้อมแผนกำรดูแลไปยังอปท. 2.เมื่อคณะอนุกรรมกำรเห็นชอบ เลขำฯ ท ำบันทึกเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพต่อไป

3.เมื่อหน่วยจัดบริกำรรับเงินโอนแล้วท ำบัญชีรำยรบั/จ่ำย
ตำมระเบียบของหน่วยงำนนั้น เช่น ระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุข/ระเบียบกระทรวงมหำดไทย

3.เมื่อคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ อนุมัติ
ข้อเสนอโครงกำรและแผนกำรดูแล อปท.มีหนังสือแจ้งผล
กำรอนุมัติไปยังหน่วยจัดบริกำร เพื่อท ำ MOU ต่อไป

4.หน่วยจัดบริกำรด ำเนินงำนตำมแผนรำยบุคคล( Care 
Plan) ที่ได้รับกำรอนุมัติ

4.อปท.จัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรจดับริกำรฯระหว่ำง
คณะกรรมกำรกองทนุฯ กับ หน่วยจัดบริกำร เมื่อลงนำม
ครบทั้งสองฝ่ำย อปท.ต้องโอนเงิน ภำยใน 30 – 45 วัน



ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน LTC 
หน่วยจัดบริกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.หน่วยจัดบริกำรเมื่อด ำเนินงำนตำมแผนกำรดูแล
( Care Plan) ครบ 9 เดือน  ส่ง
1.สรุปผลกำรด ำเนินงำน

ถือว่ำสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน

1.จัดประชุมเพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำร (ครั้งที่ 3) ตำมควำมเหมำะสม

2.หน่วยจัดบริกำรต้องกำรขอรบังบประมำณ LTC เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อ ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นเตรียมกำร ตั้งแต่ ข้อ4
เป็นต้นมำ

2.เมื่อหน่วยจัดบริกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน เลขำฯต้องส่ง
สรุปผลกำรด ำเนินงำนให้คณะอนุกรรมกำร LTC และ
คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

3.อปท.ส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้สปสช.เขต ถือเป็นสิ้นสุด
กำรด ำเนินงำน



ขั้นตอนการด าเนินงาน
- สปสช. ส่วนกลาง/ สปสช. เขต ๔
- หน่วยจัดบริการ
- อปท.

1.อปท.พ้ืนที่ใหม่ยื่นหนังสือแสดงความจ านงเข้าร่วมด าเนินงาน  ให้กับ สปสช.เขต 
เพ่ือส่งให้ สปสช.ส่วนกลาง เตรียมการจัดสรรงบประมาณ 

1.1 หนังสอืแสดงความจ านงเขา้รว่มด าเนินงานLTC

1.2 ส าเนาบัญชีเงินฝาก ธกส.ชื่อ “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (...ชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง”
1.3 รายชื่อผู้สูงอายุสิทธิ UC ที่มีภาวะพึ่งพิง (แบบ LTC )

2.สปสช. ส่วนกลางโอนงบ LTC ใหอ้ปท.ตามจ านวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ได้รับแจ้งจาก 
สปสช.เขต ในอัตราเหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท/ราย/ปี และ สปสช.เขต แจ้งการโอนงบให้กับ อปท.

2.1 หนังสือแจ้ง อปท. เร่ือง การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
2.2 รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน LTC

- สปสช. ส่วนกลาง
- สปสช. เขต ๔
- อปท.
- หน่วยจัดบริการ

- หน่วยจัดบริการฯ
- อปท.

หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯร่วมกับ อปท. จัดท าข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว
ฯ และสรุปแผนการดูแลรายบุคคล (CP) พร้อมค่าบริการเหมาจ่ายต่อรายต่อปีตามชุดสิทธิประโยชน์แนบท้ายประกาศคณะ
กรรมการฯ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (คณะอนุกรรมการ LTC) ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

- หน่วยจัดบริการฯ
- อปท.

เห็นชอบไม่เห็นชอบ/แจ้ง
กลับให้แก้ไข

แจ้งคณะกรรมการกองทุนฯท้องถิ่น
ทราบและพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย
ตามประกาศคณะกรรมการฯ พ.ศ.

๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

- หน่วยจัดบริการฯ
- อปท.

5.อปท. จัดท าข้อตกลงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ กับหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์ฯและสนับสนุน
ค่าบริการ LTC หรืองบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตาม CP ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ

6.หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์ฯ ให้บริการตาม CP โดย CM จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล มอบหมายให้ CG ปฏิบัติงาน - หน่วยจัดบริการฯ

คณะอนุกรรมการ LTC พิจารณาข้อเสนอโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวฯ และ CP เพื่อสนับสนุนค่า ใช้

จ่ายการบริการดูแลระยะยาวฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ   ๗/๑

กระบวนการท างาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

7.หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ รายงานผลการด าเนินงานให้อปท.และคณะอนุกรรมการ LTC
รายงานผลการด าเนินงานให้ สปสช.เขต เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนในคร้ังต่อไป

- หน่วยจัดบริการฯ
- อปท.

3.1 แผนกำรดูแลรำยบุคคล ( Care Plan)
3.2 แผนกำรดูแลรำยบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรLTC
(อัตรำกำรชดเชยค่ำบริกำรเหมำจ่ำย/รำยปี)
3.3 ข้อเสนอกำรจัดบริกำร LTC และก ำหนดอัตรำชดเชยค่ำบรกิำร
ตำมชุดสิทธิประโยชน์ แนบท้ำยประกำศกองทุนฯอปท.ปี 2559 

4.1 ผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร LTC ( เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ)
4.2 แบบรำยงำนผลกำรพิจำรณำงบ LTC (ประธำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี)

5.1 ข้อตกลงกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับ
ผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง ระหว่ำง อปท.กับ หน่วยจัดบริกำร
( MOU)
5.2 เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินสนับสนุนเพื่อจัดบรกิำรLTC
5.3 เอกสำรกำรโอนเงินให้หน่วยจัดบริกำร (อปท.) บ/ช รับจ่ำยเงิน

ใบเสร็จรับเงิน (หน่วยจัดบริกำร) บ/ช รับจ่ำยเงิน

6.1 บ/ช รับจ่ำยเงิน
6.2 แผนกำรดูแลรำยบุคคล ( Care Plan) ประจ ำวัน 
ครบ 1 ปี

7.1 แบบรำยงำนผลกำรให้บรกิำร ( LTC) 
7.2 รายชื่อผู้สูงอายุสิทธิ UC ที่มีภาวะพึ่งพิง (แบบ LTC )



การบรหิารจัดการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่
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กองทุนฯท้องถิ่น

เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการจัดบริการLTC
แก่หน่วยจัดบริการตามข้อ 7/1

เป็นแหล่งทุนสนับสนุน
หน่วยงานตามข้อ 7(1)-7(5)

วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น

สังกัด

วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น

สังกัด

วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น

สังกัด

วิธีรับ-จ่ายใช้
ตามที่หน่วยถือ

ปฏิบัติ

วิธีรับ-จ่ายใช้
ระเบียบต้น

สังกัด

เงิน 

LTC

สปสช.

อปท.

หน่วยเอกชนหน่วยงานรัฐ หน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนาฯ

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ตามโครงการที่ คกก.กอง ทุนฯ

อนุมัติ เงินเหลือให้ส่งคืน

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามโครงการ และ CP
ที่ คกก.กองทุนฯอนุมัติเงินเหลือไม่ต้องคืนเพราะ

เหมาจ่าย

•บรหิารจดัการ/รบั-จา่ย
ตามประกาศ คกก.หลกั 
ประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
เร ือ่งการก าหนดหลกั 
เกณฑเ์พือ่สนบัสนนุให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้ง 
ถิน่ด าเนนิงานและบรหิาร

จดัการกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพใน
ระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่
พ.ศ.2557 และ 2559

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุสิทธิUCที่มีภาวะ   
พึ่งพิง คะแนน ADL≤ 11

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทุก 
กลุ่มวัยทุกสิทธิ



ขอ้กฎหมายเกีย่วกบั                                                        
การด าเนนิการและบรหิารจัดการกองทนุฯ

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๗ มาตรา ๑๘ (๓) (๔) (๘) (๙) 
ประกอบมาตรา ๓ (๑๒) มาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๔๕ ในการออกประกาศเพือ่
มอบหมายใหอ้ปท.ด าเนนิงานและบรหิารจัดการกองทนุฯทอ้งถิน่และ

บรกิาร LTC (บรหิารจัดการเงนิทนุหมนุเวยีน ไมใ่ชเ่งนิอดุหนุน) 
ภายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการกองทนุ ฯ ทอ้งถิน่
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คณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



ขอ้กฎหมายเกีย่วกบั                                                               
การด าเนนิการและบรหิารจัดการกองทนุฯ

 มหีนา้ทีด่ าเนนิการและบรหิารจัดการตามทีค่ณะกรรมการหลกั ฯ มอบหมาย ซึง่เป็นไปตามพรบ.วา่ดว้ย
การจัดตัง้อปท. โดยเทศบาลมหีนา้ทีต่ามมาตรา ๕๐ (๙) คอื...หนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญัตใิหเ้ป็น
หนา้ทีข่องเทศบาล และองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหีนา้ทีต่ามมาตรา ๖๗ (๙) คอื...ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่
ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรอืบคุลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร

 เพือ่สนับสนุนการด าเนนิการกองทนุฯ ผูบ้รหิาร อปท.สามารถใชอ้ านาจ โดย

 นายกเทศมนตรแีละปลัดเทศบาลมอี านาจหนา้ทีต่ามมาตรา ๔๘ เตรส (๒) (๔) และมาตรา ๔๘ เอกนูวสีต ิตามล าดบั
ของพรบ.เทศบาล ๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุนั (ฉ.๑๓) ๒๕๕๒  และนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและปลัด
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจหนา้ทีต่ามมาตรา ๕๙ (๒) (๔) มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๐/๑ ของพรบ.สภาต าบลและ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุนั (ฉ.๕) ๒๕๔๖
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องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



ขอ้กฎหมายเกีย่วกบั                                                            
การจัดตัง้และด าเนนิการงาน/ศนูยฯ์ผูส้งูอายุ

 เทศบาลมหีนา้ทีต่ามมาตรา ๕๐(๗) (๙) คอื...สง่เสรมิการพัฒนาผูส้งูอายแุละคนพกิาร.../...หนา้ทีอ่ืน่
ตามทีก่ฎหมายบญัญัตใิหเ้ป็นหนา้ทีข่องเทศบาล และมาตรา ๕๑(๖)  นายกเทศมนตรแีละปลดัเทศบาลมี
อ านาจหนา้ทีต่ามมาตรา ๘๔ เตรส(๒) (๔) และมาตรา ๔๘ เอกนูวสีต ิตามล าดบัของพรบ.เทศบาล 
๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุนั (ฉ.๑๓) ๒๕๕๒ 

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหีนา้ทีต่ามมาตรา ๖๗(๖) (๙) คอื... สง่เสรมิการพัฒนาผูส้งูอาย.ุ../...ปฏบิตั ิ
หนา้ทีอ่ืน่ตามทีท่างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบ ประมาณหรอืบคุลากรใหต้ามความจ าเป็นและสมควร  
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอี านาจหนา้ทีต่ามมาตรา ๕๙(๒) (๔) 
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๐/๑ ของพรบ.สภาต าบลและองค ์การบรหิารสว่นต าบล ๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิถงึปัจจบุนั (ฉ.๕) ๒๕๔๖

 พรบ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบบัที ่๒ พ.ศ.๒๕๔๙ 
มาตรา ๑๖(๑๐) (๑๙) ...การพัฒนาคณุภาพชวีติคนชรา.../การสาธารณสขุ...
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การใชจ้า่ยเงนิ LTC
•จา้งเหมาบรกิารCG
-เนือ้งานคอื การบรกิารดแูลผสอ.

LTC ตอ่เนือ่ง ตาม CP
-จ านวนงานเทา่กบัจ านวน CP ของ
ผสอ.ทีม่อบหมาย
-จา้งเหมาบรกิารท าสญัญารายปี  
(พจิารณาตามความจ าเป็นโดยค า    
นงึถงึจ านวนเงนิทีม่ ีจ านวนCG) แบง่
จา่ยเป็นรายงวด(รายเดอืน/รายไตร
มาส)
-สง่งานเป็นงวด-รายเดอืน/รายไตร
มาส

•จดัหาวสัด/ุอปุกรณ์การแพทยท์ีจ่ าเป็น
•อืน่ๆทีจ่ าเป็นตามทีร่ะบใุนโครงการและ
CP
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สปสช. 
เงนิ LTC

กองทนุฯ
ทอ้งถิน่

เงนิLTC

ศนูยฯ์ผูส้งูอายุ
(หน่วยงาน
ภายในอปท.)

ผูส้งูอายุ
พึง่พงิสทิธ ิ

UC

ผูอ้าย<ุ60 ปี พึง่พงิ 
สทิธิ UC และผู ้
พึง่พงิสทิธอิืน่

คณุลกัษณะศนูยฯ์
•จดัต ัง้โดย อปท.
•มคีณะกรรมการ
•มสีถานทีต่ดิตอ่
•มCีM
•มCีG

ศนูยโ์ดยนายกอปท.จัดท าขอ้เสนอ
โครงการพรอ้มCPขอรับการสนับสนุนเงนิ
LTC หรอืกองทนุฯ แลว้แตก่รณี

การรบั-จา่ยเงนิLTC
•ถอืเป็นเงนินอกงบประ 
มาณประเภทเงนิรบัฝาก 
เก็บรกัษาทีก่องคลงั
•เปิด บ/ชเงนิรบัฝากทีร่บั
จากกองทนุฯโดย เฉพาะ
•การรบั-จา่ยเงนิเป็นไป
ตามระเบยีบของอปท.
•จา่ยตามวตัถปุระสงคแ์ละ
กจิกรรมตามโครงการและ
CP ทีค่กก.กองทนุฯอนมุตั ิ

การบรหิารจดัการศนูยฯ์
•โดยอปท.มพีนกังานทอ้งถิน่รบัผดิ 
ชอบ
•เห็นชอบโดยคกก.ศนูยฯ์



เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง( Long Term Care)



27

ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน LTC



28

หน้ำ  ๓๙

เล่ม  ๑๓๑  ตอนพิเศษ  ๕๗  ง  รำชกิจจำนุเบกษำ
๑  เมษำยน  ๒๕๕๗

ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
หรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุน
อนุมัติ ดังนี้
(๑) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังทีอ่ยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อปท.สามารถโอนเงินให้หน่วยจัดบริการได้ตามประกาศฯ
ฉบับนี้









กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 กลุ่ม4
เขต 4 สระบุรี 59

60
61

 แบบฟอร์มแจ้งเลขประจ ำตัวประชำชนผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำนติดเตียงรำยเก่ำและรำยใหม่   พ้ืนท่ีเก่ำปี 2559- 2560และพ้ืนท่ีใหม่ปี 2561
ล ำดับ เขต จังหวัด อ ำเภอ ช่ือโรงพยำบำล รหัสโรงพยำบำล ช่ือ อปท. รหัสกองทุน

 LTC
( J )

เลขประจ ำตัวประชำชน
ผู้สูงอำยุ

(เป็นเลขอำรบิกติดกัน13ตัว)

จ ำนวนผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำนติดเตียง
ADL<=11 คะแนน(สิทธ์ิ UC)

กลุ่มติดบ้ำน กลุ่มติดเตียง

ปีท่ีรับ
งบประมำณLTC
รำยเก่ำปี 59และ
60 รำยใหม่ ปี 61

ช่ือ- นำมสกุล
ผู้สูงอำยุ



ตัวอย่าง
แบบฟอร์มต่างๆ







แผนการดูแล ( Care Plan ) รายบุคคล ฉบับท่ี ... วันที่ ... เดือน …………... 2561  หน่วยบริการ ………. ต าบล…………. อ าเภอ…………….  จังหวัดนครนายก      

เพื่อกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขท่ีมีภำวะพึ่งพิง  ในกำรพิจำรณำให้ได้รับกำรจัดบริกำรสนับสนุนงบบริกำรสำธำรณสุข         

ตำมชุดสิทธิประโยชน์ แนบท้ำยประกำศ กรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  เรื่อง  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ( ฉบับท่ี 2 ) ปี 2559  ( อัตรำกำรชดเชยค่ำบริกำร  เหมำจ่ำย / รำย/ ปี ) 

ช่ือ สกุล   นำงจ ำลอง   โปรยลำภ 

เลขบัตรประชำชน 3260400455733 

ที่อยู่   51 หมู่ 4 ต ำบล พระอำจำรย์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก 

วันท่ีจัดท ำครั้งแรก   29  พ ศจิกำยน  พ.ศ.  2560  

เกิดวันท่ี  1  เดือน  กรก ำคม  ปี พ.ศ. 2485      อำยุ   75   ปี โทรศัพท์ ................................................................................. กำรวินิจฉัย   ควำมดันโลหิตสูง  ไขมันสูง  กล้ำมเนื้ออ่อนแรง  

ADL 4 คะแนน TAI B4 

สถำนะสุขภำพ/งบประมำณปีท่ีขอรับกำรสนับสนุน  เป็นผู้ที่มีภำวะพึ่งพิงจัดอยู่ในกลุ่มบริกำรที่ 3 ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเหมำจ่ำยรำยปี เป็นเงิน 6,500 บำท 

แนวคิดของผู้ใช้บริการและครอบครัว ต่อการด ารงชีวิต แนวนโยบายการให้ความช่วยเหลือโดยรวม (เป้าหมายระยะยาว) ข้อควรระวัง 

ผู้ป่วย :  อยำกหำยเป็นปกต ิ ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่ำที่เป็นอยู ่       -    สำมำรถท ำกิจวัตรประจ ำวันบำงอย่ำงได้บนเตียง 1. การเกิดอุบัติเหตุ  

บุตร   :  1.อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที ่มำตรวจให้ท่ีบ้ำนและ ให้ญำต ิ - ไม่มีภำวะแทรก ้อน 2  เสี่ยงต่อการเกิดโรค  stroke 

           ไปรับยำแทน ที่ รพ.สต. เนื่องจำกไป ล ำบำก  3. ข้อติด 

           2.อยำกให้ รพ.องครักษ์ จัดทีมกำยภำพ ออกมำดูแลที่บ้ำน  4. เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค ึมเศร้ำ 

           3.อยำกได้ควำมช่วยเหลือด้ำนค่ำใช้จ่ำย เพรำะไม่มีรำยได้   

           อื่นนอกจำกเงินสูงอำยุเดือนละ 700 บำท   

ประเด็นป ญหาในการด ารงชีวิต เป้าหมายในการด ารงชีวิต (เป้าหมายระยะสั้น) บริการที่นอกเหนือรายสัปดาห์ 

1. ช่วยเหลือตัวเองในกำรประกอบกิจวัตรประจ ำวันได้ไม่สะดวก 1 .มีผู้ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจ ำวัน 1. เจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. มำวัด  BP  เจำะ DTX ให้ท่ีบ้ำน รำยงำนแพทย ์

        2.    บุตรมีภำระในกำรท ำงำน ไม่สะดวกที่จะดูแลได้ตลอดเวลำ 2. มีลูกหลำนเป็นผู้ดูแลหลัก        2.    เจำะLab ประจ ำป ี ปีละ  1  -  2  ครั้งตำมเกณฑ ์

ผู้ป่วยมีปัญหำบำงครั้งกล้ันปัสสำวะและอุจจำระไม่ได้   3.ต้องกำรผ้ำอ้อมอนำมัยส ำเร็จรูปและที่นอนลม
ครอบครัวต้องกำรสนับสนุนผ้ำอ้อมอนำมัยส ำเร็จรูป

แผลกดทับ

ต้องระบุป ญหา









 
ตัวอย่าง  

เงื่อนไขการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวฯ 
 (เอกสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวฯ ระหว่ำง  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล.....................กับ (ระบุชื่อ หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/ศูนย์พั นำคุณภำพฯ) 
ลงวันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. ............ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล ................................. อ ำเภอ ........................ จังหวัด ..................................

ตกลงสนับสนุนเงินให้แก่ (ระบุชื่อ หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/ศูนย์พั นำคุณภำพฯ)  ึ่งเป็นผู้ด ำเนินงำนตำมข้อตกลง
กำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวฯ  จ ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน  ....................  บำท (...................... บำทถ้วน )  ึ่งได้รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยก ำหนดจ่ำยเงินรวม ...๒.... งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑  จ ำนวน    % ของเงินสนับสนุนทั้งหมด เป็นเงิน ............. บำท (.........................บำทถ้วน) โดย
จ่ำยให้หลังจำกลงนำมในนิติกรรมทั้งสองฝ่ำย โดยจ่ำยเงินให้กับ..(ระบุชื่อ..หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/ศูนย์พั นำ
คุณภำพฯ) 

งวดที่ ๒  จ ำนวน ๒  % ของเงินสนับสนุนทั้งหมด เป็นเงิน ............. บำท (.........................บำทถ้วน) จ่ำยให้
คู่สัญญำได้ส่งรำยงำนสรุปผลกำรจัดบริกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
(รูปแบบรำยงำนตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

 
ทั้งนี้ ผู้จัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข ต้องส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดบริกำร.. (ระบุทุก .........

เดือน/ทุกไตรมำส).....  
   
   
  

                          /                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ....................................................ส ำนักงำนหรือพยำน  ลงช่ือ...........................................................ผู้ด ำเนินงำนหรือพยำน 
     (.................................................)                          (.....................................................)  
 
 

ลงช่ือ....................................................ส ำนักงำนหรือพยำน  ลงช่ือ...........................................................ผู้ด ำเนินงำนหรือพยำน 
     (.................................................)                         (.....................................................) 
 



รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง 
ของ (ระบุชื่อหน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/ศูนย์พั นำคุณภำพฯ) 

อบต./เทศบำล ........................ อ ำเภอ ............................ จังหวัด .................................................... 
 

 

สรุปรายรับ - รายจ่าย (รายปี) 
งบเพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ของศูนย์(ระบุชื่อศูนย์).....................อบต./เทศบาล.........อ าเภอ......จังหวัด........ 

(ตั้งแต่เดือน......ถึง เดือน................. พ.ศ.....)  
 

ล าดับที ่ เดือน รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) เงินคงเหลือ(บาท) 
๑         
๒         
๓         
          
๕         
          
๗         
          
๙         

๑          
๑๑         
๑๒         

รวม       
 

                          /                                            



ตัวอย่าง 
(รูปแบบรายงาน) 

รายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) 

อบต./เทศบาล ........................ อ าเภอ ............................ จังหวัด .................................................... 

 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้รายงาน 
                                                                                (.....................................................) 
                                                                       ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                                       วันที่รายงานผล.................................................. 

 
 
 
 

ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเมินผลการให้บริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะพึ่งพิง 

จ านวนผู้สูงอาย ุ
กลุ่มติดบ้าน (คน) 

จ านวนผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดเตียง (คน) 

รวม 
(คน) 

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม   กลุ่ม ๔ 

ก่อนเริ่มด าเนินงาน  

 1.จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับงบประมำณ      

หลังได้รับบริการตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)        

2. จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรดูแลรำยบุคคลตำม CP        

3.จ ำนวนผู้สูงอำยุย้ำยออกจำกพื้นที ่      

4.จ ำนวนผู้สูงอำยเุสียชีวิต/สูญหำยระหว่ำงกำรดูแล      

กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิติ/สูญหาย/ย้ายออกนอกพ้ืนที่      

5.จ ำนวนผู้สูงอำยุที่หำมำทดแทน ข้อ 4      

 
6.ไม่สำมำรถหำผู้สูงอำยุมำทดแทนได้ เนื่องจำก ระบุ...................................................................................................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
ตัวอย่าง 

รายงานผลการให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ของ (ระบุชื่อหน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) 

อบต./เทศบาล....................................อ าเภอ.....................................จังหวัด........................................ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุลผู้สูงอายุ บ้านเลขที่ การให้บริการ 
ของ CG 
(ครั้ง) 

การให้บริการของ
ทีมสหวิชาชีพ 

(ครั้ง) 

รวมทั้งหมด 
(ครั้ง) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

                   ลงช่ือ.......................................................ผู้รายงาน 
                                                   (.....................................................) 
                                            ต าแหน่ง..........Care....Manager....................... 
                                            วันที่รายงานผล.................................................. 
 

 
                                        ลงช่ือ........................................................ผู้รับรองผลปฏิบัติงาน 

                    (..................................................) 
                                       ต าแหน่ง.........ผอ.รพ./ผอ.รพ.สต............... 
                                       วันที่รับรองผล............................................. 

 
 





Go Together !

นางสุวิมล  สุขเกษม    090-197-5227, 081-781-4565
036-213-205 ต่อ 5260
suwemol.s@nhso.go.th


